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Ata da 1ª Sessão da 2ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, 

realizada aos 31 (Trinta e um) dias do mês de Março de 2017 (dois mil e dezessete) às 18h: 00 (Dezoito 
horas). Com a presença dos vereadores Manoel Pereira da Costa, Fernando Ferraz e Silva, Nora Ney 

Pereira Dias Damascena Dutra, Eduardo da Silva Matos, Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, João 
Batista Ferreira de Souza, Odair José Alves Emídio, Emerson Alves Aleixo e Arilton José Rodrigues. 

Pelo Presidente, após verificado quórum legal e conferência das assinaturas no livro de presença, 
declarou aberta a Sessão. De início foi feita uma leitura bíblica, e uma oração pelo Professor Valter 
Mendes Monteiro, que nos deixou uma breve palavra de reflexão. Prosseguindo o Sr. Presidente 

apresentou a pauta do dia. Projeto de Resolução nº 01/2017 que “Altera e Regulamenta dispositivos 
contidos nas Resoluções de nº 249/98, 265/99, 07/2012, 08/2012, 01/2015 e 02/2015 e seus Anexos da Câmara 

Municipal de Conceição de Ipanema/MG e dá outras providencias.” De autoria do vereador Manoel Pereira 

da Costa. Projeto de Lei n° 002/2017 que “Dispõe sobre a autorização para o Executivo Municipal 
celebrar contrato de locação na comunidade Córrego Alto São Luiz e dá outras providências.” Pedido 

de Providencia nº 05/2017 do vereador Fernando Ferraz e Silva para implantação de consultório 

odontológico nos Povoados de São Luiz e São Barnabé, o Pedido de Providência nº 06/2017, que 
pede a instalação de filtros para o tratamento de água dos povoados de São Luiz e São Geraldo, e o 

Pedido de Providência nº 07/2017, que solicita a instalação de quebra-molas na rua Odilon Barcelar 

no povoado de São Geraldo. Pedido de Providência nº 08/2017, do Vereador Odair Alves Emídio, 
que solicita a instalação de bebedouros nos vestiários de São Luiz, São Barnabé e córrego Piabanha. 
Dando sequência o Sr. Presidente concedeu a palavra ao servidor municipal Washington Luiz 
Gualberto de Souza, para trazer uma esclarecimento sobre a PEC da reforma da  presidência. Não 

havendo mais nada a tratar eu, o Sr. Presidente encerrou a Sessão, e determinou a confecção desta 
com a convocação para segunda sessão com intervalo de 15 (quinze) minutos. 
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Ata da 2ª Sessão da 1ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, 

realizada aos 31 (Trinta e um) dias do mês de Março de 2017 (dois mil e dezessete) às 18h:15 (Dezoito 
horas e quinze minutos). Com a presença dos vereadores Manoel Pereira da Costa, Fernando Ferraz e 

Silva, Nora Ney Pereira Dias Damascena Dutra, Eduardo da Silva Matos, Elizabeth da Costa Silva 
Ferreira, João Batista Ferreira de Souza, Odair José Alves Emídio, Emerson Alves Aleixo e Arilton 

José Rodrigues. Pelo Presidente, após verificado quórum legal declarou reaberta a Sessão. 

Prosseguindo apresentou a pauta. Projeto de Resolução nº 01/2017 que “Altera e Regulamenta 
dispositivos contidos nas Resoluções de nº 249/98, 265/99, 07/2012, 08/2012, 01/2015 e 02/2015 e seus Anexos 

da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema/MG e dá outras providencias.” De autoria do vereador 

Manoel Pereira da Costa. Que foi aprovado por unanimidade. Tendo o vereador Emerson Alves 

Aleixo uma emenda ao referido projeto no sentido de que fossem eliminadas a vaga de atendente e 
assessor parlamentar, cuja emenda não foi acatada pelo plenário. De igual forma foram aprovados os 
membros da comissão para estudo e apreciação do requerimento de prestações de contas trimestrais do 

biênio 2017/2018, sendo referida comissão composta pelos vereadores Emerson Alves Aleixo, João 

Batista Ferreira de Souza e Elizabeth da Costa Silva Ferreira. Projeto de Lei n° 002/2017 que “Dispõe 

sobre a autorização para o Executivo Municipal celebrar contrato de locação na comunidade Córrego 
Alto São Luiz e dá outras providências.” Que após discussão e considerações referido projeto foi 

aprovado por unanimidade. Pedido de Providencia nº 05/2017 do vereador Fernando Ferraz e Silva 

para implantação de consultório odontológico nos Povoados de São Luiz e São Barnabé, que foi 

aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº 06/2017, que pede a instalação de filtros para o 

tratamento de água dos povoados de São Luiz e São Geraldo, Que foi aprovado por unanimidade. 

Pedido de Providência nº 07/2017, que solicita a instalação de quebra-molas na rua Odilon Barcelar 

no povoado de São Geraldo. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº 08/2017, 
que solicita “Instalação de Bebedouros, nos vestiários dos campos dos povoados de São Luiz, São 
Barnabé e Córrego Piabanha, Que foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar eu, 

Bruno Lopes Dutra, secretario designado, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada, 
Sala de Reuniões 31 de Março  de 2017. 

 


